
Huishoudelijk reglement van Op Wielekes 
 

● Prijzen en betalingen  
○ Het lidgeld bedraagt 30 euro per jaar voor het eerste kind en 20 euro voor elk volgend kind. 

Je betaalt dit in het begin van elk jaar. 
○ Als je een fiets doneert, krijg je een eenmalige korting van 30 euro op het lidgeld.  
○ De waarborg kost 70 euro per kind, maar het is maximaal 100 euro per gezin.  
○ Lidgeld en waarborg kan je storten op volgende rekening (Triodos):  

IBAN Code: BE 56 523-0802882-88 
BIC Code (SWIFT): TRIOBEBB 
Rekeninghouder: Netwerk Bewust Verbruiken vzw 
Mededeling: naam verantwoordelijke + project Op Wielekes + waarborg en/of lidgeld 
 

● Afhalen, terugbrengen en gebruik van fietsen  
○ Fietsen kunnen worden afgehaald en teruggebracht in het depot (Standaertsite Ledeberg) 
○ Openingsuren:elke eerste en derde woensdag van de maand (17u-19u), zie ook de website 

www.opwielekes.be en op facebook “Op Wielekes Gent”  
 
● Onderhoud, slijtage en herstel  

○ Je engageert je om de fiets goed te gebruiken en onderhouden. 
○ Als de fiets geen verlichting heeft, moet je die zelf voorzien. 

 
● Wie betaalt herstellingskosten, onderhoudskosten en slijtagekosten? 

kosten uitleg betaalt: 

Herstellingskosten  afgebroken onderdelen (zoals spatbord, lichten,...), problemen te 
wijten aan een gebrek aan onderhoud of het te lang rondrijden met 
slijtage, speling op pedalen, geschonden handvaten, kromme 
wielen, vork,... 

de gebruiker 

Onderhoudskosten  oppompen van de banden, zorgen voor goed werkende remmen, 
zorgen voor duidelijk zichtbare en propere reflectoren, smeren van 
de ketting,... 

de gebruiker 

Slijtagekosten  vervangen van de buitenbanden, vervangen van rem- en 
versnellingskabels, versleten kettingen en tandwielen, uitgesleten 
velgen en loszittende trapas 

Op Wielekes 

 
● Naleving contract en huishoudelijk reglement  

○ Als er aanwijzingen zijn van grove of herhaaldelijke inbreuken op dit reglement of andere 
gemaakte afspraken, kan de organisatie de overeenkomst opzeggen zonder opzegperiode. 
Dan mag je geen vervoermiddelen meer gebruiken en je krijgt hier geen schadevergoeding 
voor. 

○ Als je een rekening niet betaalt, kan je geen fiets (of ander vervoermiddel) lenen, totdat de 
rekening betaald is.  

○ Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks door de organisatie op punt worden gesteld.Je krijgt 
hier dan een melding van.  

○ Het fietsdeelsysteem steunt op onderling vertrouwen en solidariteit. Elke fietsdeler is 
medeverantwoordelijk voor het welslagen van de hele opzet.  

○ De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen die gebeuren met het vervoermiddel. 

http://www.opwielekes.be/

